
Ajuntannu*t @ de Palma

Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia

local, de loAjuntamJnt de Palma, Torn Lliure (BOE NÚM.238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordiná,ria

Data:ZO de maig de2020

Horari: de 10:30 a12:30

Lloc: Escola Municipal de Formació (Son Dameto 1, primera planta, Palma)'

Assistents

- José Antonio Bravo López,president (titular)

- Luis Pérez Sánchez, secretari (itular)

- Jacinto Rosselló Pol, vocal 1 (titular)

- Santiago Martín Guardiola, vocal 2 (titular) designat per la Direcció General

d'Emergéncies i Interior

- Mu Magdalena Tugores Montell, vocal 3 (titular) designada per I'EBAP

- Miguel Angel caldentey valls, representant sindical del csIF

- Guillem Barcelo Fons, delegat sindical de CCOO'

Ordre del dia

l. Lectura i aprovació actes anteriors.

2. Determinació de les norTnes que regiran la prova de desenvolupament'

3. Nomenaments de personal col'laborador.

4. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

El secretari lliura l'acta del dia 11 de marg de 2020 a efectes de la seva revisió, conformitat i
signatura.

Donat que el passat dia 14 de marg entrá en vigor Real Decreto 46312020 a través del qual es

declarái'estat d,alarma en tot el territori nacional, es va suspendre la convocatÓria d'aspirants per

a la rcalització de |a prova de desenvolupament que s'havia de celebrar al Campus de la

Universitat de les Illes Balears, edifici Guillem Cifre de Colonva.

D,aquesta maner4 el president ha convocat aquesta sessió a efectes de donar compte de la

situació per reprendre la continuar amb les proves restants de I'oposició'

En primer lloc, comunica que s'han fet gestions amb UIB per tal de saber la possibilitat de

efectuar-ne la prova a les séves dependéncies a I'igual que s'han fet amb proves anteriors' La

UIB proposa com a data de referürcia més propera el dia 18 de juliol la qual cosa ajornaria

considerablement la Prova.

A la vista de les circumstáncies i sempre considerant que la prova s'ha d'efectuar amb les

mcsures de seguretat adients que I'autoritat sanitaria dictamini, proposa que es cerqui una seu

Departament de Personal. servei de Selecció, Provisió i Gestió.
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alternativa que permeti efectuar-ne la prova de desenvolupament el proper dia 6 de juny i acte
seguit efectuar-ne la prova d'aptitud psicológica i de personalit¿t el dia lJ de juny, .r "l* que el
resultat d'aquesta darrera prova estaria condicionada a la superació 

- 
de- la ptorru de

dcsenvtllupament de manera que encara que es superi, no es tindria en compte si no s'ha superat
la prova anterior.

Acords

Es dóna conformitat l'acta del dia 11 de marg i es signa per part dels membres que hi
participaren en la sessió.

S'acorda acceptar la proposta de celebració de proves sempre que es compti amb la seguretat
jurídica oportuna de l'Órgan superior d'aquest tribunal donadei les especials característiques
de la situació sanitaria en la que ens hi trobam.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimitat presents.

de la qual, com a secretari/ária, estencEllLa presidenla aixeca h.,
aquesta acta.

Ellpresident/a EllLa

EllLa 2 vocal 3

Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPME Representant de CSIF

a les 13

EllLa

Departament de personal. Servei de Selecció, provisió i Gestió.
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